
COFNODION CYFARFOD y PWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU 
GWASANAETHAU a gynhaliwyd fel CYFARFOD RHITHWIR ar DDYDD 
MAWRTH 17 TACHWEDD 2020 am 10.00y.b. 
 
Yn bresennol: 
 
Y Cynghorwyr Steve Alderman, Rob Summons (Cadeirydd), David Pugh (Is-
gadeirydd), Jon Preston, Jamie Adams, Di Clements, Tim Evans, Brian Hall, 
Thomas Tudor, Tony Wilcox, John Cole, Stephen Joseph a'r Dr Simon Hancock. 
 
Aelodau’n Bresennol gyda Chydsyniad y Cadeirydd: 
 
Y Cynghorydd Phil Baker (Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Seilwaith) 
Y Cynghorydd Michelle Bateman (Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Dai) 
Y Cynghorydd Jon Harvey (Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Gynllunio) 
Y Cynghorydd Jacob Williams (Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio) 
 
Swyddogion yn Bresennol: 
 
Steven Jones (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol)  
Jeffrey Harries (Cyfreithiwr) 
Elieze Hinchcliffe (Cynorthwyydd Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu)  
 
Yn bresennol am ran o’r cyfarfod:  
 
Jonathan Griffiths (Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai) 
Jason Bennett (Pennaeth Gofal i Oedolion a Thai) 
David Popplewell (Prif Swyddog Cynllunio) 
Sara Morris (Rheolwr Cynlluniau Datblygu a Chadwraeth) 
Darren Thomas (Pennaeth Seilwaith) 
Phillip Scott (Rheolwr Gwasanaeth Gofal i Oedolion)  
Andrew Davies-Wrigley (Rheolwr Tai’r Sector Preifat a’r Strategaeth Dai) 
Susan Sanders (Rheolwr Cymorth Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu) 
Lydia Evans (Swyddog Cymorth Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu) 
 

20. Ymddiheuriadau am absenoldeb  
 
Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau. 
 

21. Datganiadau o Ddiddordeb Personol  
 
Ni wnaed unrhyw Ddatganiadau o Fuddiant ar yr adeg hon yn y cyfarfod. 
 

22. Cofnodion y cyfarfod blaenorol  
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Rob Summons; Eiliwyd gan y Cynghorydd Brian 
Hall  
 

PENDERFYNWYD  
 
Cymeradwyo Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Medi 
2020 fel cofnod cywir. 

 
23. Gohebiaeth/Argymhellion Cyhoeddus  
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Nid oedd unrhyw sylwadau nac eitemau o ohebiaeth gan y cyhoedd wedi dod i 
law.  
 

24. Cyflenwi'r Gwasanaeth Cynllunio  
 
Rhoddodd y Pwyllgor ystyried i adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymunedol ar weithrediad y Gwasanaeth Cynllunio. 
 
Fe wnaeth yr Aelod Cabinet dros Gynllunio gyflwyno’r eitem ac amlygu’r 
pwyntiau allweddol o’r adroddiad; 
 

 Roedd adnoddau mewn perthynas â’r Gwasanaeth Cynllunio wedi bod 

trwy gyfnod o newid dros y pum mlynedd ddiwethaf, a ysgogwyd gan y 

gofyniad i gyrraedd targedau i ostwng y gyllideb er mwyn bod yn gyson â’r 

Cynllun Ariannol Tymor Canolig. 

 

 Amlygwyd fod 73 aelod o staff llawn-amser yn flaenorol yn 2012, a hynny 

wedi gostwng i 48 aelod o staff ym mis Ebrill 2020. Amlygwyd pwysau 

ychwanegol o ganlyniad i absenoldeb mamolaeth ac absenoldeb 

oherwydd salwch, a dywedwyd fod hynny wedi cael effaith ar berfformiad 

ar y cyfan ac wedi creu her o ran recriwtio, yn rhannol am bod nifer is o 

raddedigion cynllunio’n mynd drwy’r system. 

 

 Ers dechrau yn ei swydd, dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio fod 

adnoddau ychwanegol wedi cael eu sicrhau, ac y cytunwyd ar gyllideb 

gros o £100K ym mis Mawrth ar gyfer y Gwasanaeth Cynllunio. 

 

 Dywedwyd fod Tîm Rheoli Corfforaethol y Cyngor wedi adolygu’r isadran 

Gynllunio er mwyn mynd i’r afael â’r swyddi gwag strwythurol ymhlith staff, 

lle’r oedd cynigion wedi cael eu symud ymlaen i’w gwneud yn bosibl 

recriwtio Swyddogion Cynllunio ychwanegol. 

 

 O ran perfformiad mewn perthynas â Cheisiadau Cynllunio, dywedwyd fod 

ceisiadau y penderfynwyd arnynt o fewn y cyfnod statudol o wyth wythnos 

wedi gostwng o 90% yn nhrydydd chwarter 2018/19 a’u bod ychydig o dan 

80% yn chwarter cyntaf 2020. 

 

 Dywedwyd fod perfformiad o ran Apeliadau Cynllunio wedi aros yn uchel, 

a bod 11 o apeliadau wedi dod i law ers mis Ebrill 2020, y cafodd naw 

ohonynt eu gwrthod, gyda’r ddau a oedd yn weddill yn cael amser 

ychwanegol i gydymffurfio.  

 

 Mewn perthynas â COVID-19, amlygwyd fod y Tîm Cymorth Cynllunio 
wedi bod yn hollbwysig i ddarparu’r gwasanaeth, a bod proses ceisiadau 
cynllunio electronig wedi cael ei sefydlu, a oedd yn ei gwneud yn bosibl 
cofrestru, dilysu, gwerthuso a chyhoeddi penderfyniad o bell. 
 

 O ran cwynion wrth yr Ombwdsmon, dywedwyd fod pum cwyn wedi cael 
eu cyfleu yn 2019/20, y penderfynwyd peidio ag ymchwilio i ddwy 
ohonynt, yr ystyriwyd fod un yn ddatrysiad cynnar ac y cafodd un ei 
gwrthod.  
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Fe wnaeth y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol amlygu’r angen am 
Wasanaeth Cynllunio ag adnoddau priodol, gan ddatgan ei bwysigrwydd i 
sicrhau Cynllun Datblygu Lleol a oedd yn gadarn a swyddogaeth Rheoli Datblygu 
Cynllunio a oedd yn galluogi staff i benderfynu ynghylch ceisiadau mewn modd 
amserol ac effeithiol. Wedyn amlygwyd gan y Prif Swyddog Cynllunio, er mwyn 
cyflawni’r arbedion cyllidebol a oedd wedi’u nodi yn y Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig, pan oedd staff wedi gadael i ymuno ag awdurdodau eraill neu i ddod yn 
ymgynghorwyr cynllunio, fod y swyddi hyn wedi cael eu cadw’n wag er mwyn 
cyflawni’r arbediad cyllidebol a oedd yn ofynnol. Awgrymwyd fod hyn wedi cael 
effaith ar berfformiad, lle’r oedd perfformiad dros y ddwy flynedd ddiwethaf 
oddeutu 80%, y dywedwyd ei fod yn cyfateb i darged perfformiad Llywodraeth 
Cymru y mae’n ofynnol i Awdurdodau Cynllunio ei gyrraedd. Ar ben hynny, 
soniwyd fod yr Awdurdod wedi cwympo i’r 18fed safle yn y tabl lle’r oedd 
awdurdodau llai ar y blaen iddo; fodd bynnag, dywedwyd fod y sefydliadau hyn 
yn gwneud hanner nifer y penderfyniadau yr oedd yr Awdurdod yn eu gwneud 
mewn unrhyw chwarter. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol fod recriwtio’n her i’r 
Awdurdod yn gyffredinol, gan amlygu’r cyfleoedd cyfyngedig o ran swyddi yn Sir 
Benfro ynghyd â’r ffaith bod prisiau tai’n anghymesur uwch, gan felly ei gwneud 
yn anos recriwtio. Awgrymwyd ei bod yn anodd recriwtio drwyddi draw, gan bod 
graddau ar gyfer Swyddogion Cynllunio’n is o’i gymharu ag awdurdodau 
cynllunio cyfagos. Soniwyd am y Rhaglen Hyfforddeion Cynllunio Graddedig, lle 
awgrymodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol y dylid ymchwilio i hyn 
eto. Amlygwyd manylion ymarfer recriwtio cyfredol ar gyfer Arweinydd Tîm 
ynghyd â chynlluniau i recriwtio Swyddogion Cynllunio ychwanegol. 
 
Wedyn fe wnaeth y Prif Swyddog Cynllunio amlygu’r heriau sy’n gysylltiedig â’r 
broses gynllunio electronig a oedd yn arwain at broses hirach wrth gymeradwyo 
penderfyniadau. Codwyd pwynt wedyn ynglŷn â’r ffaith bod angen i’r 
Gwasanaeth Cynllunio gael ei amlygu’n gyson yng nghyfarfodydd y Cabinet, er 
mwyn atgyfnerthu natur bwysig y gwasanaeth, gan bod y goblygiadau ar hyn o 
bryd o ran adnoddau’n cael effaith ar berfformiad a recriwtio. 
 
Codwyd cwestiwn ynglŷn â gwahaniaethau mewn cyflogau a graddau rhwng yr 
Awdurdod hwn ac awdurdodau cyfagos. Mewn ymateb i hyn, dywedodd y Prif 
Swyddog Cynllunio, o ran lefel Swyddogion Cynllunio, fod y radd un yn is nag 
yng Ngheredigion, sef £2k yn is. Wedyn amlygwyd y ffaith ei bod ddwy radd yn is 
na Chaerfyrddin, sef £8k yn is. Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymunedol na fu gan yr Awdurdod y gyllideb i recriwtio staff newydd tan nawr, 
ochr yn ochr â’r ffaith bod nifer y cynllunwyr graddedig yn is, gan olygu bod llai o 
bobl ar gael i’w cyflogi. O ran y materion a oedd yn ymwneud â recriwtio a beth 
ellid ei wneud i gynorthwyo gyda hyn, dywedodd y Prif Swyddog Cynllunio fod y 
cynllun cynllunwyr graddedig blaenorol, lle’r oedd y broses o hyfforddi staff 
newydd a’u helpu drwy’r system wedi bod yn llwyddiant, gan bod cyfranogwyr 
blaenorol yn y cynllun bellach yn arwain timau. Serch hynny, awgrymwyd y 
byddai rhai pobl yn y pen draw yn troi eu golygon at ardaloedd eraill i ddatblygu 
eu gyrfa i lefel uwch, mewn dinasoedd er enghraifft. 
 
Codwyd pwynt ynglŷn â’r ffaith nad oedd yr Awdurdod yn gyfrifol am fynd ar ôl 
ymgeiswyr i gael gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â cheisiadau 
cynllunio. Mewn ymateb i hyn, dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio, lle’r 
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oedd cais wedi cael ei gyflwyno trwy asiant, y dylai’r asiant fod yn ymwybodol o 
unrhyw wybodaeth a oedd yn ofynnol fel rhan o’r cais cynllunio hwnnw. 
Dywedwyd, os nad oedd yr wybodaeth yn cael ei gwneud yn rhan o’r cais o fewn 
ffrâm amser resymol o 14 diwrnod, na fyddai’r cais hwnnw’n cael ei ddilysu. Yn 
yr un modd, o ran ceisiadau a gyflwynir trwy’r system, os oedd ar Swyddogion 
Cynllunio angen gwybodaeth ychwanegol a bod yr wybodaeth honno ddim yn 
cael ei chyflwyno mewn modd amserol, byddai’r cais yn cael ei wrthod oherwydd 
diffyg gwybodaeth.  
 
Cododd Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio bryderon ynghylch nifer yr adroddiadau 
ar Geisiadau Cynllunio a oedd wedi cael eu tynnu’n ôl o agendâu’r Pwyllgor 
Cynllunio gan swyddogion (yn hytrach na chan ymgeiswyr/yn erbyn) ar y “funud 
olaf”. Dywedodd swyddogion fod hyn yn ystadegol yn ddigwyddiad prin ond yn 
fater yr oedd angen ei ystyried serch hynny Dim ond pan oedd swyddogion 
Cynllunio a Chyfreithiol o’r farn bod risg i gadernid yr argymhelliad/y 
penderfyniad yr oedd penderfyniadau i dynnu ceisiadau yn ôl yn hwyr yn cael eu 
gwneud. 
 
I grynhoi, amlygwyd gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol, os oedd yr 
Aelodau am ei gwneud yn ofynnol i’r Gwasanaeth Cynllunio berfformio ar lefel 
uwch, fod angen buddsoddi mwy o arian mewn adnoddau, o fewn y Tîm Rheoli 
Datblygu a’r Tîm Cynlluniau Datblygu a Chadwraeth. Yn ogystal â hyn, 
argymhellwyd fod ar y gwasanaethau TG a chymorth angen buddsoddiad 
ychwanegol hefyd. Ar y cyfan, dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymunedol y byddai angen oddeutu £250k er mwyn creu isadran Gynllunio fwy 
cadarn a oedd yn meddu ar y gallu i fod yr un uchaf yng Nghymru o ran ei 
pherfformiad. 
 
Fe wnaeth y Pwyllgor nodi’r adroddiad.  
 

25. Grantiau Cyfleusterau Anabl  
 
[Datganodd y Cynghorydd Simon Hancock fuddiant personol pan oedd yr eitem 
hon o fusnes yn cael ei hystyried yn rhinwedd y ffaith mai ef yw Cadeirydd Gofal 
a Thrwsio Gorllewin Cymru.] 
 
Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i adroddiad gan y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Thai ar gyflawni addasiadau trwy Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl. 
 
Fe wnaeth Rheolwr Tai’r Sector Preifat a’r Strategaeth Dai gyflwyno’r adroddiad 
ac amlygu’r pwyntiau allweddol canlynol; 
 

 O ran perfformiad, amlygwyd fod gwelliant cyson wedi bod ers 2014/15 ar 
draws pob maes. 
 

 Amlygwyd fod COVID-19 wedi cael effaith ar gamau gweithredu megis 
staff yn mynd i mewn i gartrefi i gwblhau asesiadau, cartrefi’n cael eu 
harchwilio a gweithwyr yn mynd i wneud addasiadau. 
 

 Dywedwyd fod y mwyafrif llethol o waith wedi cael ei atal am y tro, lle’r 
oedd pobl wedi’u hatal rhag cael eu derbyn i’r ysbyty a lle’r oedd pryderon 
ynghylch diogelwch. Fodd bynnag, llwyddwyd i wneud peth gwaith o hyd. 
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Dywedwyd fod y gwasanaethau hyn yn dychwelyd i rywfaint o 
normalrwydd ynghyd ag asesiadau risg ychwanegol. 
 

Codwyd cwestiwn ynglŷn â phrofion modd a pha un a fyddai diwedd posibl ar y 
broses hon yn arwain at gynnydd sylweddol ym maint y gwaith y byddai’n rhaid i 
Swyddogion ei wneud. Dywedodd Rheolwr Tai’r Sector Preifat a’r Strategaeth 
Dai nad oedd rhai pobl yn mynd drwy’r broses grantiau ar hyn o bryd am nad 
oeddent yn dymuno rhannu gwybodaeth bersonol ac ariannol. Amlygwyd nad 
oedd y prawf modd wedi cael ei adolygu am oddeutu 15 mlynedd, felly y gellid 
ystyried rhywbeth symlach a mwy cyfoes yn y dyfodol. Fodd bynnag, gan bod 
proses ymgynghori’n mynd rhagddi, nid oedd gwybodaeth gywir am ddyfodol 
profion modd ar gael ar yr adeg hon. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r cyllid ar gyfer addasiadau ar gyfer pobl anabl 
lle’r oedd galw am ffigwr mwy realistig o fewn y gyllideb, dywedodd y 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol y bydd y cyfuniad o’r gwasanaeth Tai 
a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghyd â chynnwys y Prif Swyddog Tai, yn ei 
gwneud yn bosibl bwrw golwg fwy cyfannol ar y gyllideb, gan alluogi proses 
gyfrifyddu gywir i sicrhau cyllideb fantoledig. 
 
Codwyd y pwynt fod fframiau siâp A y tu allan i siopau, bwytai ac eiddo’n 
broblem mewn rhai trefi a galwyd am ddatrysiad i’r broblem hon. Awgrymodd yr 
Aelod Cabinet dros Dai y gellid codi hyn trwy'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol 
ac y byddai’r mater hwn ynglŷn â mynediad yn cael ei drosglwyddo i’r 
Cyfarwyddwr Addysg a'r Aelod Cabinet dros Addysg.  
 
Ni chafwyd unrhyw wrthwynebiadau i’r argymhelliad i adolygu cynnwys yr 
adroddiad a gofyn am ddiweddariad am berfformiad a chynnydd yn ei gyfarfod 
ym mis Hydref 2021. Cytunodd y Pwyllgor hefyd y byddai’n anfon llythyr o 
ddiolch a gwerthfawrogiad i’r staff a fu’n gysylltiedig. 
 

26. Diweddariad Adferiad Covid-19  
 
[Fe wnaed y Datganiadau o Fuddiant canlynol ar yr adeg hon yn y cyfarfod: 
 
Datganodd y Cynghorydd Tony Wilcox fuddiant personol a buddiant sy’n 
rhagfarnu gan bod ei gyflogwyr wedi cael dau grant o Gronfa Adferiad Covid. Fe 
wnaeth y Cynghorydd Tony Wilcox adael y cyfarfod ar yr adeg hon. 
 
Datganodd y Cynghorydd Simon Hancock fuddiant personol fel Curadur yn 
Amgueddfa Tref Hwlffordd, a oedd wedi cael cyllid grant. 
 
Datganodd y Cynghorydd Jonathan Preston fuddiant personol mewn perthynas 
â’r ffaith bod aelod o’i deulu wedi cael Grant Busnes Bach. 
 
Datganodd y Cynghorydd Tim Evans fuddiant personol fel un o Ymddiriedolwyr 
Amgueddfa Tref Hwlffordd. 
 
Datganodd y Cynghorydd John Cole fuddiant personol. 
 
Datganodd y Cynghorydd Di Clements fuddiant personol mewn perthynas â 
chael Grant Busnes Covid. 
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Datganodd y Cynghorydd David Pugh fuddiant personol mewn perthynas â’r 
ffaith bod ei fab wedi cael Grant Busnes Covid. 
 
Datganodd y Cynghorydd Thomas Tudor fuddiant personol fel un o 
Ymddiriedolwyr Amgueddfa Tref Hwlffordd.] 
 
 
Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol adroddiad diweddaru ar 
Strategaeth Adfer ac Adfywio Economaidd Sir Benfro ar gyfer 2020-2030 a 
ystyriwyd gan y Cabinet ar 14 Medi 2020 ac amlygodd y pwyntiau allweddol 
canlynol: 
 

 Dywedwyd fod y Cynllun Adfer ac Adfywio Economaidd wedi cael ei 
gyflwyno i’r Cabinet gydag argymhelliad bod yr eitem yn cael ei hystyried 
gan un o’r Pwyllgorau Craffu, ynghyd â pharatoi diweddariadau bob chwe 
mis ar gyfer y Cabinet a Phwyllgorau Craffu. 
 

 Roedd yn nodi bod y ffocws yn fwy ar oblygiadau Brexit a sut y bydd 
cytundeb neu ddiffyg cytundeb yn effeithio ar yr economi leol. Amlygwyd 
fod astudiaeth ddiweddar gan y Sefydliad Llywodraeth a oedd yn cael ei 
hystyried ar hyn o bryd yn awgrymu y gallai effaith economaidd Brexit fod 
yn waeth nag effaith economaidd Covid yn y tymor hir. 
 

 Amlygwyd y gwaith rhwng yr Awdurdod, Awdurdod Porthladd 
Aberdaugleddau, Coleg Sir Benfro, y Parciau Cenedlaethol a 
Phartneriaeth Cyrchfan Sir Benfro, gyda’r Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymunedol yn dweud bod y cynllun yn gyson â strategaethau Adfywio a 
Pholisïau Corfforaethol presennol yr Awdurdod. Dywedwyd fod y cynllun 
yn rhoi pwyslais cryf ar gysylltedd yn Sir Benfro, trwy fuddsoddi mewn 
band eang a chysylltiadau digidol da ledled y Sir er mwyn cynorthwyo 
busnesau i gael adferiad. 
 

 Er mwyn ymateb i’r Cyfnod Atal Byr diweddar, amlygwyd fod grantiau’n 
cael eu defnyddio unwaith eto. Mewn perthynas â Grantiau Cam Tri’r 
Gronfa Cadernid Economaidd, dywedwyd fod yr Awdurdod wedi gwneud 
1,692 o daliadau, a’r rheiny’n gyfanswm o £4.8 miliwn. 
 

 Amlygwyd fod y Gweithgor Parodrwydd ar gyfer Brexit wedi creu Cynllun 
Parodrwydd ar gyfer Brexit manwl y dwedwyd ei fod yn cael ei gyflwyno 
gerbron y Cabinet ar 30 Tachwedd 2020, ac yn gerbron y Cyngor ar 10 
Rhagfyr 2020. Dywedwyd fod y cynllun yn mynd i’r afael â materion a 
heriau allweddol y byddai’r Awdurdod yn eu hwynebu, megis pwysau 
ariannol. 
 

 Crybwyllwyd hefyd fod y Gweithgor Parodrwydd ar gyfer Brexit wedi bod 
yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, a oedd wedi ei gwneud yn ofynnol 
bod mannau rheoli ffiniau wedi’u sefydlu ac yn eu lle yn y dyfodol agos. 
Dywedwyd y byddai’r mannau rheoli hyn yn gallu ymdrin â’r gwiriadau y 
byddai angen eu gwneud, ar ôl y cyfnod pontio, ar nwyddau a fyddai’n dod 
i mewn i’r wlad o Iwerddon. 
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Mewn ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r goblygiadau y gallai’r mannau rheoli ffiniau 
eu cael ar gyfer y Sir, soniodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol nad 
oedd y Llywodraeth wedi cynhyrchu’r fersiwn derfynol o’r model gweithredu 
ffiniau tan 8 Hydref 2020, gan felly adael Awdurdodau heb lawer o amser i 
sefydlu’r gofynion yr oedd eu hangen. Dywedwyd wedyn fod cyswllt wedi bod 
gyda CThEM, a bod y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol wedi ysgrifennu 
llythyr at Michael Gove, yn nodi’r pryderon ynghylch y goblygiadau ar gyfer 
porthladdoedd pe na bai mannau rheoli ffiniau’n cael eu sefydlu. Dywedwyd fod y 
Llywodraeth bellach yn arwain ar fannau rheoli ffiniau yng Nghymru, lle maent 
hefyd wedi penodi ymgynghorwyr y dywedwyd eu bod yn gweithio gyda thîm 
trawsadrannol, er mwyn bwrw golwg ar y ddau safle rheoli ffiniau llai y gellid eu 
sefydlu o bosibl yn y Sir. 
 
Codwyd cwestiwn ynglŷn â chefnogi entrepreneuriaid ifainc a ddechreuodd 
fusnesau 12 i 18 mis yn ôl, a oedd yn y pen draw yn eu gwneud yn anghymwys i 
gael y grantiau a oedd yn cael eu cynnig gan yr Awdurdod. Mewn ymateb, 
dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol fod Llywodraeth Cymru 
wedi creu cynllun grantiau bychain gan gynnwys taliadau o oddeutu £2,500, a 
allai gefnogi 90-100 o geisiadau. Y ddealltwriaeth oedd y byddai Llywodraeth 
Cymru yn amcanu at gefnogi mwy o grantiau dechrau busnes, ond yn y pen isaf 
o ran symiau’r grantiau. Fodd bynnag, er bod peth cymorth i’r busnesau hyn, 
awgrymwyd nad oedd yn ddim byd tebyg i’r grantiau a oedd wedi bod ar gael i 
fusnesau presennol. 
 
O ran diweithdra, amlygwyd fod canran y rhai 16+ oed sy’n hawlio budd-daliadau 
ers mis Medi 2020 yn 6% yn Sir Benfro o’i gymharu â 6.1% yng Nghymru gyfan. 
Wedyn dywedwyd fod y gyfradd rhwng 18 a 24 oed yn 10.8%, a oedd yn uwch 
na’r cyfartaledd yng Nghymru, sef 9.5%. Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymunedol, y canfuwyd fel rhan o’r ymchwil ar gyfer y Cynllun 
Adfer, yn enwedig mewn cymunedau lle mae cyflog isel a gwaith tymhorol, yn 
ogystal ag effaith ar bobl ifanc oherwydd canlyniadau economaidd Covid, fod Sir 
Benfro mewn sefyllfa anodd o’i gymharu â gweddill Cymru. Amlygwyd fod y 
Rhaglen Kickstart, sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc 16-24 oed, yn darparu chwe 
mis o waith am 25 awr yr wythnos ac yn cael ei hyrwyddo’n weithredol ar draws y 
Cyngor yn ogystal â busnesau yn Sir Benfro.  
 
O ran dyfodol canol trefi Sir Benfro fe awgrymwyd, oherwydd Covid, fod cyfle i 
ganolbwyntio ar bolisïau’r Cynllun Datblygu Lleol, i bennu a oeddent yn ddigon 
hyblyg i alluogi newidiadau y mae’n anorfod y byddant yn digwydd yng nghanol 
trefi wrth iddynt newid o fanwerthu craidd i fwy o ddatblygiadau defnydd cymysg.  
Amlygodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymunedol y defnydd posibl o 
Orchmynion Datblygu Lleol yn Sir Benfro, a fyddai’n darparu ar gyfer ffafrio 
datblygiad heb yr angen i fynd trwy’r broses gynllunio gyfan.  
 
Fe wnaeth y Pwyllgor nodi’r adroddiad diweddaru, a bod yr argymhelliad wedi 
cael ei gyflawni. 
 

27. Hysbysiad o'r Cynnig sy'n ymwneud â Llifogydd Lower Priory  
 
Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i Hysbysiad o Gynnig gan y Cynghorydd Steve 
Joseph a oedd wedi’i eirio fel a ganlyn: 
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Tra bo ymchwiliad yn mynd rhagddo i’r llifogydd yn Lower Priory a Liddeston, 
rwy’n credu y byddai’n esgeulus ar ran y Cyngor i beidio ag atal unrhyw 
ddatblygiad sy’n bwydo i mewn i’r dyfrffosydd sy’n llifo i mewn i’r ddau bwll nes 
bod y broblem wedi’i datrys neu o leiaf yn cael ei deall yn iawn. 
 
Hysbysodd y Cadeirydd y byddai adroddiad llawn mewn perthynas â’r Hysbysiad 
o Gynnig yn cael ei ystyried yng nghyfarfod mis Ionawr ar gyfer trafodaeth lawn. 
 

28. Datblygiad y Blaenraglen waith  
 
Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r Flaenraglen Waith ar gyfer 2020-2021.  
 
Amlygwyd mai mater y Gyllideb oedd prif ffocws y cyfarfod a oedd yn mynd i gael 
ei gynnal ym mis Ionawr, felly awgrymodd y Cadeirydd y dylid gweithio gyda 
Swyddogion ac Aelodau’r Cabinet i symleiddio a chywasgu’r Flaenraglen Waith, 
er mwyn gwneud lle i fater y Gyllideb. 
 
Awgrymwyd hefyd fod adroddiadau diweddaru misol yn cael eu gwneud gan y 
Rheolwr Diogelwch Cymunedol, Tlodi ac Adfywio mewn perthynas â sefyllfa 
Gwersyll Penalun, fel trosolwg ar gyfer y Pwyllgor. 
 
Er mwyn sicrhau bod eitemau’n cael yr amser y maent yn ei haeddu, awgrymwyd 
y byddai’n rhaid i rai eitemau ar agendâu gael eu gwthio ymhellach i’r dyfodol, er 
mwyn ei gwneud yn bosibl cael cyfarfod craffu cydlynus. 
 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 2.05y.p. 
 
 


